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ACCOUNTANTSVERSLAG



 

Aan het bestuur van  
Stichting de Onderzoeksredactie  
Ooijse Bandijk 42  
6576JE  Ooij

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot Stichting de Onderzoeksredactie.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting de Onderzoeksredactie, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 237.476 en de staat van baten en lasten sluitende met een
resultaat van € 71.724, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting de Onderzoeksredactie te Ooij is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting de
Onderzoeksredactie. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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Tijssen cs Accountants en Adviseurs B.V.

B.C.J. Hubbers 
Accountant-Administratieconsulent              
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3                ALGEMEEN

3.1                Activiteiten

De activiteiten van Stichting de Onderzoeksredactie bestaan voornamelijk uit het opzetten en in
standhouden van een onafhankelijke organisatie voor hoogwaardige en onderzoeksjournalistieke
producties; het bevorderen van de totstandkoming van een kwaliteitsnorm (keurmerk) voor
onderzoeksjournalistiek; het stimuleren van onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek; het
vormen van een netwerk met vergelijkbare organisaties in Europa en daarbuiten.

3.2                Bestuur / Raad van Toezicht

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door M.A.H.M. Metze (bestuurder). 
De Raad van Toezicht bestaat uit J.A. Knottnerus (voorzitter Raad van Toezicht), A.P. van den Berg (lid
Raad van Toezicht), E.A.M. van den Bosch (lid Raad van Toezicht, tot 31-01-2022), 
M.i.v. 1 februari 2022: A.P.M. van Liempt (lid Raad van Toezicht) en M.A.A. Derks (lid Raad van Toezicht).  

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 16 november 2018 verleden voor notaris mr. M.J.M. Eustatia te Nijmegen is opgericht
de vennootschap Stichting de Onderzoeksredactie. 
Op 21 mei 2019 is een notariële akte van statutenwijziging opgemaakt door notaris mr. R.A. Stoker te
Nijmegen.
De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de
vennootschap Stichting de Onderzoeksredactie. De feitelijke werkzaamheden zijn in februari 2019 gestart.

Stichting de Onderzoeksredactie te Ooij
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4                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Reserves 119.913 48.189

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 18.169 2.800
Liquide middelen 219.307 180.055

237.476 182.855

Af: kortlopende schulden 117.563 134.666

Werkkapitaal 119.913 48.189

Stichting de Onderzoeksredactie te Ooij
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5                FISCALE POSITIE

5.1                Berekening belastbaar bedrag 2021

De stichting is vrijgesteld voor de VPB.
2021

€€

Resultaat 71.724

Stichting de Onderzoeksredactie te Ooij
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BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Voor het bestuursverslag over 2021 wordt verwezen naar de website van de stichting.
www.investigativedesk.com
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JAARREKENING 2021



 

1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na bestemming resultaat)

31 december
2021

€

31 december
2020

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Debiteuren 3.146 1.500
Overige vorderingen 15.023 1.300

18.169 2.800

Liquide middelen  (2)

ING Bank N.V. 219.307 180.055

 237.476 182.855

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 45.561 -
Overige reserves 74.352 48.189

119.913 48.189

Kortlopende schulden  (3)

Crediteuren 5.220 43.603
Omzetbelasting 905 6.358
Loonheffing - 65
Overlopende passiva 111.438 84.640

117.563 134.666

 237.476 182.855
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten van andere organisaties zonder winststreven  (4) 369.057 288.933
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten  (5) 44.595 76.079

Som der baten 413.652 365.012

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten redacteurs  (6) 313.356 315.575

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (7) - 11.111
Overige bedrijfslasten  (8) 28.093 16.196

28.093 27.307

Saldo voor financiële baten en lasten 72.203 22.130
Rentelasten en soortgelijke lasten  (9) -479 -390

Saldo 71.724 21.740

Resultaatbestemming

Overige reserves 71.724 21.740

Stichting de Onderzoeksredactie te Ooij
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting de Onderzoeksredactie (geregistreerd onder KvK-nummer 859391735) is feitelijk gevestigd op
Ooijse Bandijk 42 te Ooij.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is samengesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in combinatie met
rjk richtlijn C1: Kleine organisaties zonder winststreven en C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief
transactiekosten. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste
waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Stichting de Onderzoeksredactie te Ooij
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten, subsidies en bijdragen enerzijds en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht / subsidies of bijdragen zijn
ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Bedrijfslasten

De kosten van beheer en administratie kunnen niet worden toegerekend aan de doelstellingen en zijn
derhalve afzonderlijk verantwoord.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Debiteuren

Debiteuren 3.146 1.500

Overige vorderingen

Overige vorderingen 15.023 -
Nog te factureren omzet - 1.300

15.023 1.300

2. Liquide middelen

NL51 INGB 0009 1567 75 119.307 180.055
ING zakelijke spaarrekening T 571-00087 100.000 -

219.307 180.055
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve KWF 45.561 -

De bestemmingsreserve (besteding in 2022) is toegepast als gevolg van onderbesteding van ontvangen
KWF subsidie in 2021.

2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 48.189 26.449
Resultaatbestemming boekjaar 71.724 21.740
Overige mutaties overige reserve -45.561 -

Stand per 31 december 74.352 48.189

3. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Crediteuren

Crediteuren 5.220 43.603

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 905 6.358
Loonheffing - 65

905 6.423

Overlopende passiva

Accountantskosten 4.000 -
Vooruitontvangen posten 82.500 84.640
Overige schulden 24.938 -

111.438 84.640
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
4. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Subsidies Stimuleringsfonds Journalistiek 148.992 72.914
Open Society Foundation - 36.020
Subsidie Longfonds - 30.022
KWF bijdrage 131.065 86.190
Diverse subsidies en opbrengsten 57.906 41.287
Bath University 12.500 22.500
SIDN subsidies 18.594 -

369.057 288.933

5. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Diverse bijdragen en honorarium 45.895 88.375
Nog te factureren omzet -1.300 -12.296

44.595 76.079

Besteed aan de doelstellingen

6. Kosten redacteurs

Werk door derden freelancers 79.165 91.521
BTW werk door derden freelancers 14.256 10.467
Werk door derden vrij van BTW 213.525 205.127
Werk door derden binnen EU 6.410 8.460

313.356 315.575

7. Personeelslasten

Lonen en salarissen - 9.309
Sociale lasten - 1.665
Overige personeelslasten - 137

- 11.111

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen - 9.625
Mutatie vakantiegeldverplichting - -316

- 9.309

Sociale lasten

Sociale verzekeringen - 1.665

Overige personeelslasten

Diverse personeelskosten - 137
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Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Door bestuurder M.A.H.M. Metze is in 2021 € 782 vacatiegeld ontvangen.
De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2021 geen bezoldiging ontvangen.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
8. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 5.849 4.618
Kantoorlasten 12.311 6.622
Verkooplasten 4.493 -
Algemene lasten 5.440 4.956

28.093 16.196

Huisvestingslasten

Huur bedrijfsruimte 5.340 4.368
Huur vergaderruimte 509 250

5.849 4.618

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden - 18
Automatiseringslasten 1.012 2.199
Porti 4 -
Contributies en abonnementen 2.485 808
Accountantskosten 8.810 3.597

12.311 6.622

Verkooplasten

Advertentiekosten 995 -
Congreslasten 1.094 -
Kosten website 2.404 -

4.493 -

Algemene lasten

Bedrijfsverzekeringen 485 607
Representatiekosten 511 -
Kleine aanschaffingen - 173
Kantinekosten - 266
Niet aftrekbare kosten - 137
Niet aftrekbare BTW voorheffingen 3.301 3.871
Cursussen/opleidingen algemeen 680 -
Kas-, betalings- en koersverschillen 226 28
Overige algemene lasten 237 -126

5.440 4.956
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Financiële baten en lasten

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
9. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente/kosten NL51 INGB 0009 1567 75 -223 -390
Rente fiscus -141 -
Kosten creditcards -115 -

-479 -390
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